
 

 

 

 

 

MẠNH ĐỨC GROUP 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

 

Trước sự lớn mạnh và phát triển của công ty, nhằm đáp ứng nhân lực chất lượng cho công việc trong 

tương lai. Mạnh Đức Group thông báo tìm nhân tài cho những vị trí sau: 

STT Vị trì tuyển dụng Yêu cầu cơ bản Thu nhập 
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Chỉ huy trưởng công trường 

 

01 Nam 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

ngành xây dựng, hoặc tương 

đương. Tuổi từ 35 trở lên. 

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, Chỉ 

huy trưởng ít nhất 03 công trình 

- Sử dụng thành thạo MS Office, và 

các phần mềm ứng dụng khác. 

- Trách nhiệm cao, tinh thần làm 

việc mạnh mẽ quyết liệt, tôn trọng 

lợi ích của tập thể. 

- Chứng chỉ giám sát, chứng chỉ an 

toàn lao động, chứng chỉ hành 

nghề. 

 

 

 

 

 

Lương thoả thuận 

từ 25 triệu 
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Cán bộ Kỹ thuật Văn phòng 

 
01 nam ngành xây dựng 

01 nữ ngành kinh tế xây dựng 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên 

ngành Xây dựng, giao thông. 

- Từ 05 năm kinh nghiệm 

- Kỹ năng bóc tách bản vẽ, khối 

lượng, hồ sơ xây dựng 

- Tính cách trung thực, trách nhiệm 

cao và tâm huyết  

 

 

 

Lương thoả thuận 

từ 12 triệu 
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Nhân viên Hành chính 

01 nữ 

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các 

ngành Hành chính, nhân sự, kinh tế 

- Kinh nghiệm từ 3 năm vị trí Hành 

chính nhân sự, kế toán. 

- Sử dụng thành thạo MS Office 

- Am hiểu Luật lao động, Bảo hiểm 

- Nhanh nhẹn, cẩn thận & tư duy tốt 

- Trách nhiệm cao & tâm huyết 

 

 

 

Lương thoả thuận 

từ 8 triệu 

(Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình Phỏng vấn) 

❖ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 

- Thưởng cuối năm hấp dẫn (Thưởng tháng thứ 13 và thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 

- Du lịch hàng năm, gala diner, team buiding, tiệc cuối năm và các dịp lễ & phong trào đoàn thể. 

- Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định 

 

❖ PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ 

 Cách 1: Nộp CV xin việc qua email: hrga.manhduc@gmail.com 

 Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty: Số 4 Lý Thánh Tông, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 

 Hotline: 0222.3831.307 (máy lẻ 116) 
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